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70. RIGULDI mõis (ftickholtz). nJütlimõis. 

Linnamäe k/n, V. I .Lenini nim. kolhoos (Noa.Jbo o:ltsi kihelk.) 

peahoone on võrdlemisi suur ü.C.ekordne puithoone, mille mad a

la s soklis on keldrikorrus. Ehitust katab seintest palju kõr

gem poolkelpkatus, katteks must kiltkivi. Omab kitsaid, pro

fileeri-tud puiträästa- ja viilukarniise. Keskteljelt vähe pa

remale viidLld 3 akn""ga (saali) seinapinna kohal on väike kolm 

nurkviil, mis piiratud laiemate pro±'ileeritud puidust karnii

sicl. ega, vi ilu välj ~s on segment aken. J:".~.o one sein.s.d on vo cxl erd a

tud laiade rõhtlaudadega, sokkel eralda-'t.Ud l aia veelauaga. 

Hoone nurkadel liseene meenutavad laiad, vertikaalsed katte

lauad. 

ho one aknad on kes mise suurusega ja kõrged 6-ruudulised, 

Qillbritsetud lihtsa profiiliga piirdelaudadega. Üldiselt on a~ 

nad paigutatud ühtlaste V<:Ü1edega, vohekordi rikub esifassaadi 

vasakul tiival paiknev suur 4-poolega liitaken. 

Peauks paikneb fassaadi paremal tiival, tema ette on ehi 

tatud keskmise suurusega puitveranda madalal soklil. ver [.ndat 

katab lame ja ühepoolse lraldega katus, katte1~s plekk. Veranda 

aknad on suLrred ja dict[oonaalraar.o.ideea ruutudec:a. Uks on k~he 

poolega ja väga kõrge, li::.i.bides sokli t (trepp on veranda sees). 

Ukse pind on j.J.otatud nelj8lts t2::vlil s. Ukse .wh,.ü on vale:mL 

laternatrapetsiga j8 rambikujulise raamisti.kuga selle külgedel 

-::oone tagsfassaadis on keskosas lai lahtine terrass, ku

Lu pä.:.:.seb uks-akna :audu . ferrassilt laskub madal, lai kivi

trepp. Ilmselt on terrassil olnud varem m.:.nci katus. Hoone 

harjal asub nurkadel 2 saled at, suur test paeki viplokkid est 

korstnapiipu, millel simss, vahevöö nin[ eenduv profileel"itud 

otsakcl.I'niis. :eskmine korsten on nähtav ainult hoone tat;&fus

saadis. 
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Ehitusele on vasakpoolsel tiival tae:,aLülj ele ehi vaiud v~ike 

ja kits as tiibhoone, mille poolkelpkatus on põhikorpuse omast 

palju madalam . Katus on kaetud laastue:,a, omab kül€fassaadides 

profileeritud raustaKarniise, poolviilus on need kitsalt üle

ulatuvad. Seinad on vooderdatud laiade rõhtlaudadega. hoone 

nurkadel ja ka keskel on kitsad pui tpilastrid . Aknad kordavad 

põhikorpuse akende kuju . Põhikorpuse otsafassaadis samas 

( vasalcpoolsel) on lai lahtine terrass keskmise kõrgusega sok

lil, mille küljelt laskub lai kivitrepp. 

:aoone t võib lugeda varaseks klassi tsistlikus stiilis 

ehituseks, ta võib pärineda XIX saj . I veerandist, tiibehitus 

võib olla vaid vähe hilisem, ta on teostatud põhikarpusega 

samas laadis . Hoonet kasutatakse osaliselt korteri tena, osalt 

kasutatakse ajuti ühiselamuna . •ra on rahuldavas seisundis. 

l..õr valhooneid on suurel arvul, nad paiknevad hajali suur el ----
territooriumil kas juurdesõiduteede äärtel või funktsionaal-

sete rühms.dena . ida neist moodustavad peahoonega ühtse suure 

ansambli . Paljud on varisenud. Olulisemad on: 

Valitsejamaja on keskmise suurusega pritskr ohviga kaetud pae

ki vihoone, millel lakatube hoone ots tel . hoonet kattis pool

kelpkatus ( varisenud) . hoone ühtlaste valledega asetatud kesk-

mise suurusega akn<=<.d omavad laiu krohviääriseid . ~:..äri stega on 

lea poolviilu lakatoaakent raamivad ümmargused lakaaknad . Ehi-

tust võib lugeda klassitsistlikus stiilis hooneks, mis päri

nes ilmselt peahoonega samast ehitusajast . 

Iuivati on väike, kahekordne, lõhutud maakivist, krohvikatteta 

müüridee,a ehitus, mille avade küljed laotud tellistest, hambu

vate plokkidena. Hoonet katab laialt üleulatuvate räästastega 

viilka tu s ( katteLs et erni it), millel sarikajalad kujundatud, 

viimased sarikapaa.rid ja peimid viiludes avatud . .doonel on 
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avad k~ied lamedate kaartega, aknad on eri kujuga kuid suu
red, on 8-ruudulisi ja 16-ruudulisi. Ehitus võib pärineda 

viimase sajandivahetuse piirilt. 

eJ2ikoda on väike, lõhutud maakividest krahviruata müliridega 
ehitus, mis kaetud katusekivikattega viilkatusega, millel 
kitsad üleulatuvad räästad. On omanud o safassaadis maakivist 
laotud tulpadele t oetamd varj ualuse katuse pikendusena. Ji.Va
d e sillused on tellis test, seejuures uks on omapärase sillu
sega- see on laotud kolmnuygana , milles kolmnurkne aken . 
I~~assii vne 1 orsten on laotud p aeki vist. Hoone võib pärineda 
XIX saj. lõpuveerandist. 

Ait on keskmise suurllsega krohvitud (pri tskr oh v) paekivihoone, 
mis kaetud poolkelpkatusega, katteks plekk või eterniit . 
Omab k i tsaid , astmelise profiiliga räästakarniise. Aknad ei 
ole suured, oma vad laiu .kr ohviääriseid . Eo one esifassaadi kes
kel on ulualune, kus selle räästatala toetavad külgedel paa
rissambad. Need on väga t ü sedad, kergelt paisutatud sambatli
vega d oskaana ord·eri s ambad . Eo one on selgepiiriliselt klas
sitsistlik ehitus XIX saj. algusest . 

'.reenij ateml::!j a peahoone kõrval on pikk, kuid kitsas pri tskr ah
viga kaetud paekivihoone, millel vormikivikattega viilkatus 
kitsalt üleulatuva-te räiistastega . Viilud on kaetud piistlauda
dega. ·lgse kujuga aknad on kitsad, 6- ruudulised, omavad kroh
viääriseid • .J:hi tus võib algselt pärineda IX saj . I poolest . 

Laudad maouustavad suur e ruudu sule tud sisehooviga. h ooned on 
krohvitlld pae- ja maakivist seintee):l, säilunud vaid osaliselt. 
Säilunud hoonel on laastukattega viilkatused laialt üleulatll
vate räästastec;a, vi ilud on rõh tlalld ad est. Algsed almad on 
väikesed ja lam.edad, pailmevad ü.htlc..s·ue vahedega ja on 6-ruu
dulised. Loonetekompleks võis kujuneda -r..· saj . I poole ja 
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osalt ka II poole III veersndi jooksul . 

Töölistemaja on krohvi ud paekivihoone keskmise suurusega. 

Hoonet katab üleulatuva te räastastega viilka tu s, katteks 

laast (osalt eterniit) . Korstnad on massiivsed, simsi, vahe

vöö ja otsakarniisiga. Akende kuju on muudetud . Ehitus võib 

pärin ed a LI X saj • al gusest . 

Töölis~ ( ?) eelmise hoone otsal on vä i ke, kr ohvikatteta, 

lõhutud maakividest ehitus, millest alles vaid heas müüriteh-
nikas laotud seinad . Aknad on kitsad, keskmise suurusega. 

Hoone võib pärineda XX saj . algusest . 

PGrk on keskmise suurusega ning peatoone ees rebulaarse pla
neeringuga, hoone tc.e;a väikese vabapargina . Esiväljak on pikk, 
ovaalse tee _a piiratud nelinurk, millel külgedel hooned , süga
vuses pecl1oone ning ees servas maantee . Üle tee on lauda

plokl{ aitade vahel . rende fassaadide j J onel kiviaed kõrge 

mi tmeavalise varavaga, millest osa säilunud . Värav on kolm-
nur~viiluga krohvitud paekiviehitus, lus nii jalg- kui sõidu

värav om:;.b sepistatud metallva.ravaid , hisvoritsistlikus laa-

d is spiraalsete motiivid ega . Esiväljaku külgedel on mõned 

vab alt p ai gu ta tud leh tpuurü.hmad. Peahoone taga samuti väike 

väljaL, mis läheb üle &iaks. Mõlerni äartel puid vaoades rüh-
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roades tihedalt, kohati ekraanina . Välj a..KU te külgedel p ai.lr,ne

vad kõrvalhooned on osalt kaetud puudega. Peahoone esifas

saad on aga maastikku ja merele avatud . Ka aidad, tall-laut 

ja mõned teeäärsed kõrvalhooned on maastikus avatud . Pargi 

põhiliikideks on pärn, jalakas ja saar . Rontrastiks on vähe 

selt kuuski . liiaanteelt mõisaliüdamilr:..ku suuuduval ke:1hel teel 

on puiesteed. Pargi seisv..nd. on rahuldav , esivi:.ljak hooldatud . 

Külastatud viimati 1972 . a . , pildis ta tud 1S7 o . a . 
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